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Grande Concurso © © ©
da ”Brazila Revuo Esperantista”

FESTAS DE S. JOÂO
O successo enorme obtido pelo concurso aberto pelo Brazila 

Klubo «Esperanto», onde concorrentes de pontos os mais afas
tados do nosso paiz se apresentaram disputando os premios 
apezar da difficilima traducção do conto de Coelho Netto, fez-nos 
ver que já é sufficientcmente grande o interesse despertado pelo 
Esperanto em todas as camadas sociaes.

Resolvemos por isso abrir um novo CONCURSO, de na
tureza mais facil e podendo ser disputado por maior numero de 
samideanos mesmo principiantes.

O concurso constará de uma

Descripto das festas de S. Joao no Brazil
Cada concurrente escreverá apenas duas laudas de papel, 

procurando descrever as festas tão caracteristicas deste mez no 
Brazil. Ha a maior liberdade no modo de encarar o assumpto, 
que poderá ser descripto sob a forma de conto, historieta, des- 
cripção, memoria ou qualquer outra.

Serão juizes os tres directores desta Revista.



Os concurrentes devem mandar as suas producções até o dia 
30 de Julho, directamente á redacção da Brazila Revuo Esperan
tista, á rua da Assemblea, 46.

Usarão de pseudonymo, enviando em envellope fechado, á 
parte, o verdadeiro nome e residencia. Os assignantes da Brazila 
Revuo deverão declarar o seu numero de assignatura e os que o 
não forem juntarão sellos no valor de 500 réis.

Daremos como premios :
Ao i9—A publicação do trabalho na I? pagina da nossa 

Revista.
Ao 2?—O Hamleto de Shaskpeare, traduzido pelo Dr. L. L. 

Zamenhof.
Ao 3?—Uma assignatura gratuita por um anno da Brazila 

Revuo Esperantista.

LA KLIMATO DE BRAZILUJO
(Verkis Olavo Bilac).

Dro Oliveira Botelho faris en Buenos-Aires paroladon pri 
« la klimato de Brazilujo. » Mirinda afero, kiu devas esti la ĉefa 
temo kaj la fundamento de ĉiu propagando farata pri nia lando. 
Nia klimato, kalumniata eĉ de l’braziloj, estis ĝis nun timigilo 
por la enmigrado.

Tamen ne estas malfacile pruvi, ke ĝi estas la plej bona kli
mato el la mondo ; ĝi estas la plej bona, ĉar ĝi estas la plej di
versa ; Brazilujo enhavas ĉiujn klimatojn elporteblajn kaj havas 
nek unu el la netolereblaj.

Kiam ni speciale traktos pri la klimataj kondiĉoj de Rio de A.
Janeiro, ni devas ĉiam rememorigi, ke ekzistas ci-tie fortegaj 
someroj, dum kiuj tamen neniu sunfrapomalsano okazas ! Kaj en 
ia ĉefurbo de Eŭropo, Azio kaj Ameriko, dum la scveregeco de 
1’somero, okazas ĉiutage kvin, dek kaj kelkafoje pli da kazoj de 
sunfrapo.



Nur unu estas Ia difekto de nia klimato, jen : la konstanteco 
de 1’malsekeco en la atmosfera aero. Sed, Jupitere! la malse
keco estas necesega kondiĉo de vivado: ĝi estas tio, kio donas al 
ni belajn arbojn, beletajn florojn, belegajn virinojn kaj varme
gajn poetojn !

Kaj ni ne laciĝu ripeti, ke Rio estas urbo, «kie oni intensive 
vivadas kaj kie mortas malmultaj homoj. » Prenante kiel funda
mento la sumigon faritan en la jaro 1906a de 1’ĉefurbestro Passos
— 811.265 loĝantojn, estas kontrolita fakto, ke la koeficiento de 
mortado en Rio estas 21,7 po mil loĝantoj. Tamen la mortada 
takso de S. Petesburgo estas 30,5 ! tiu de Madrido estas 28 ! tiu 
de Lisabono estas 23 ! tiu de Atenaso estas 30 ! kaj tiu de 
Triesto estas 28 ! La nia estas nur pli forta ol tiu de Nova-Yorko 
(18,3) kaj ol tiu de Parizo (17,6).

Mi ne scias ĉu Dro Oliveira Botelho bone diris en Buenos- 
Ajres tiujn cititaĵojn. Li tion devas esti dirinta. Kaj lia paro
lado treege plaĉis. La telegramoj diras, ke eĉ nia fama kaj kora 
malamiko Karasko faris paroladeton, pentante pro siaj malnovaj 
kalumnioj. . .

Hodiaŭ, feliĉe, nia klimato ne estas plu kalumniata de la 
braziloj. Jam pasis la malnova modo, iam tiel ŝatata de niaj snobi 
idiotaj, malbone paroli pri ĉio, kio estas nia,— pri la standardo 
kaj la klimato, pri la himno kaj la kafo, pri la ĉielo kaj la popolo
— kaj eĉ pri la palmarboj, la bananujoj kaj la sabiaoj. Sed, nun
tempe, estas necese, ke ĉiuj faru ekstere tion, kion ĵus faris 
Dro Oliveira Botelho. Ni pruvu al la mondo, ke Brazilujo, se ĝi 
ne estas la ĉielo, tamen ne estas la infero, kaj nek almenaŭ la 
purgatorio : ĝi estas pera stacieto inter

«... quel regno 
Ove 1’umano spirito se purga »

kaj tiu unua dolĉa loĝejo, kie loĝas

• L’Amor che muove ii Sole e l’altre Stelle... »

Tradukis A. Couto Fernandes.
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Kroniko
Brazila Klubo « Esperanto ». — Tiu grava societo tes

tigos en la 29a de tiu ĉi monato la unuan jaron de sia senlaca 
vivado. Ni memoru tiun belan vintran vesperon en kiu, ĉe la reda
ktejo de O Paiz, preskaŭ cent fervoraj samideanoj kunvenis por 
decidi la fondon de tiu Klubo, kiu de tiam ne forgesis sian devon : 
propagandi ĉiumaniere nian lingvon. La unuaj estraraj kunsidoj 
okazis ankoraŭ en O Paiz, kie ĝi estas ricevinta multe da aliĝoj, 
estas malferminta multe da kursoj kaj estas organizinta multe da 
paroladoj; ĉiuj rimedoj por disvastigi kaj diskonatigi la 1. i. la 
B. K. E. uzadis kaj uzadas.

Nun ĝi havas propran sidejon, dank, al la bonvoleco de sia vic
prezidanto Dro Nerval de Gouvêa ; en ĝi (rua dos Ourives 85) 
ĉiutage vespere kunvenas la klubanoj por amike interparoli.

Al la B. K. E. jam filiiĝis la jenaj grupoj : Verda Stelo, 
(por komercoficistoj), Rio de Janeiro; G. E. de Niterói, G. E. 
de Petropolis; G. Zamenhof, en Santos, kaj G. Verda Signo, 
en Rio.

En la 29? oni elektos la novan komitaton, post diskutado 
kaj aprobo de nova reglaro.

Dank’al penadoj de B. K. E. hodiaŭ en Rio, kaj eĉ en Bra
zilujo, Esperanto estas konata de ĉiuj, ĉar ĝi per la Ĵurnaloj, re
vuoj, k. t. p. ĉiam paroligas pri nia afero.

En tiuj lastaj tempoj, krom la organizado de nia estonta 
Kongreso (Julio, 12 — 21), la klubanoj havis kaŭzon je vera 
plezuro pro la alveno de letero de nia glorega samideano Mar
kizo de Beaufront. Kiel diras ĉe la klubejo unu el niaj kunuloj, 
Sro Beaufront estas por la okcidentaj landoj de Eŭropo kaj por 
la latinaj de Ameriko kiel Sankta Paŭlo por la Kristanismo. 
Estis li, kiu igis nin esperantistoj; per liaj libroj, per lia ekster
ordinara komentario ni eklernis Esperanton ; sen li certe la mi
rinda elpenso de Dro Zamenhof ne estus konata tiel facile kaj 
eble ĝis nun Esperanto ne estus eniĝinta en ĉiuj landoj.
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Jen estas la letero, kiun unu post la aliaj ĉiuj klubanoj tra
legis :

Louviers, 16 — 4— 1907. Al la Brazila Klubo—Tre karaj 
amikoj.

De tempo tre longa, longega, mi volas skribi al vi por vin 
saluti kaj speciale por vin komplimenti pri via lerta kaj energia 
agado en la propagando de nia kara lingvo. Sed la portaĵo pre
mega, kiun Esperanto metas sur min ĉiutage, tion ne ebligis al 
mi. Pardonu min kaj akceptu mian tre sinceran komplimenton 
kaj gratulon pro via aktiveco kaj viaj sukcesoj. La Prezidanto de 
la S. f. p. E. ne povas kaj ne volas forgesi, ke multaj inter vi 
aliĝis al nia Societo kaj tiel donis pruvon de sia ŝato por ĝi kaj 
por ĝia organo.

Dankante vin ankaŭ pro tio, mi volas certigi al vi, ke ĉiam 
1’Espérantiste^ enpresos kun viva plezuro la sciigojn, kiujn vi 
sendos al ĝi pri la irado kaj progresado de nia afero en via tiel 
bela lando, kiun mi vizitis antaŭ multaj jaroj.

Dezirante plej brilan sukceson al via penado kaj vin salu
tante tre kore mi restas, tute via

Markizo L. de Beaufront.

Du novaj kursoj — Niaj samlandanoj esperantistaj ne 
haltigas la marŝadon de nia lingvo ; kontraŭe. Du novaj kursoj 
estis malfermitaj en la lasta monato. La unua en la Akademio de 
Komerco, kiu funkciadas nokte por faciligi la instruadon al la 
oficistoj. La K. A. estas tre grava lernejo, en kiu multe da per
sonoj sin instruas profite ; ĝi havas kursojn de ĉiuj vivaj lingvoj 
kaj plezurege akceptis klasigi inter ili Esperanton. La kurso estas 
ĉiulunde kaj la profesoro estas Sro E. Backheuser. Ĉe la muroj 
de la Muzeumo Komerca, filio de Komerca Akademio, baldaŭ oni 
legos «oni parolas internacie» apud «on parle français» kaj aliaj.

De post la antaŭlasta semajno, la kurso de la Komevca Aka
demio estas farata de Sro Hernani Mendes, nia sindonema kunba
talanto, kiu tiel bonvolis preni sur siajn junajn ŝultrojn parton 
de 1’ laboro, kiu premegas nian ageman kunulon, Sron. E. Ba
ckheuser.



La dua kurso estas en la Lernejo « Senador Corrêa » por la
boristoj kaj geknaboj. Ĝia profesoro estas Sro Couto Fernandes, 
kaj la helpo havigita de la direktantaro de tiu lernejo estas ri
markinda, carla plej konataj scienculoj de Rio apartenas al ĝi.

Krom tiuj ĉi ankaŭ daŭrigas sian funkciadon la aliaj kursoj.
La plej malnova esperantisto brazila, laŭ la artikolo 

de Sro Hernani Mendes, estas Sro Caetano Coutinho. La artiko
listo pensis, ke la tradukinto de la « Unuaj lecionoj » de Cart es
tis estinta la unua persono, kiu parolis pri lingvo internacia en Bra
zilujo. Li eraris.

Sro João Duarte da Silveira, sekretario de la Grupo de Pe
tropolis, skribis al li montrante la eraron kaj, kiel pruvo, li kune 
sendis kopiojn de leterojn de Sro de Beaufront al Dro Jacome Mar
tins Baggi de Araujo, per kiuj oni vidas ke antaŭ Sro Coutinho 
jam Sro. Baggi ion estis skribinta pri Esperanto en 0 Paiz, kaj 
eĉ oni vidas, ke Sro. Coutinho estis esperantigita de Sro Baggi.

La unua artikolo publikigita de Sro. Baggi estas de la 12a A
Aprilo 1898. Gi tuj altiris al nia afero kelkajn personojn, ekz 
Sroj Guimarães Natal kaj Gama e Souza, krom Sro C. Coutinho, 
kiu do estas unuahora batalanto.

Per tiuj leteroj oni vidas ankaŭ, ke Sro. C. Coutinho intencis 
traduki la Ekzercaron de Beaufront, tio, kio ne efektiviĝis.

Ni pensas, ĝis kontraŭa pruvo, keSro Baggi de Araujo estas 
la unua brazila esperantisto.

Tre plezure ni publikigas ĉiujn informojn pri tiu sama afero.

Brazila Kongreso de Esperanto — La organiza komi
sio kaj la aliaj forte agadas por bone efektivigi la esperantistan 
kunvenon.

Sro. Dro João Keating, tuj post la decido realigi la kongreson, 
skribis al siaj kunuloj por interkonsenti pri la raporto. Ni scias ke 
Sroj Trinas,Severino de Freitas kaj Baggi de Araujo jam respondis.

La komisio por la organizado de 1’ vortaro, helpita de Sroj. 
Couto Fernandes, Hernani Mendes, Raul Gitahy, Reinaldo 
Geyer kaj E. Backheuser, ĉiutritage kunvenas ĉe la sidejo de la 
B. K. E. por diskutadi la gravan aferon.



Certe en la Kongreso oni jani povos diskuti plenan funda
menton de 1’ vortaro portugal-esperanta.

La Niterojaj samideanoj ankaŭ laboradas. En la loka festo 
oni ludos la propagandan komedion de Sro IL X. « Ne parolu min 
pri tio », speciale verkita por la okazo.

Estas necese, ke niaj samideanoj ne forgesu la ekspozicion 
de esperantaj dokumentoj, tre taŭga por nia afero, ĉar, tiamani
ere, la skeptikuloj vidos la utilecon de nia lingvo. Oni devas sendi 
ĵurnalojn, leterojn, poŝtkartojn k. t. p. por ke la komisio povu 
organizi ĝin bonmaniere (Oficejo de l'Brazila Kongreso de Espe
ranto — O arive s 85, Rio) .

Tamen ni devas rimarki, ke jam estas grandnombraj la 
dokumentoj ricevitaj de kelkaj sindonaj samideanoj ; oni vidos 
anoncojn de komercaĵoj esperantistaj, poŝkartojn alvenintajn el 
ĉiuj landoj de 1’ ferglobo, leterojn de la plej konataj eminentuloj 
de nia lingvo, granda amaso da libroj, broŝuroj, propagandiloj, 
ĉefeĉaj ŝlosiloj k. t. p. Ne nur brazilaj esperantistoj sendis ilin ; 
ankaŭ Sro Aŭgusto Montrosier, la glora direktoro de la belega 
Tra la Mondo, donacis al nia ekspozicieto vere plenan kolekton 
da esperantaĵoj. La Braziloj certe ne scios kiamaniere respondi 
tiun grandan pruvon de amikeco./k

Ciuj tiuj ĉi faktoj raportitaj supre, la aliĝoj, kiuj seninter
manke ricevas la organiza komisio, la senlaca agado de 1’komi
sioj specialaj, la festoj, kiuj en Rio de Janeiro, Niteroi kaj Petro
polis organiziĝas, donas al ni la garantion de la sukceso de nia 
kongreso.

Ni scias pri aliaj noticoj gravaj, sed oni petas al ni nenion 
skribi pri ili por fari surprizon al la ĉeestontoj.

Konkurso de la B. K. E. — 1 .a granda nombro da tradukoj 
ricevitaj de Brazila Klubo, por la konkurso konsistanta en la tra
duko de la ĉarma rakonto de Coelho Netto, la Bapto, estas jam 
sendita al la juĝantoj, niaj konataj samideanoj A. Caetano Cou- 
tinho kaj R. F. Geyer.

Espereble ni povos enpresi la rezultaton en nia proksima
numero.
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Esperanto en la brazila gazetaro — Ĉiuj niaj gazetoj 
naciaj ne malŝatas nian lingvon. Ofte ili publikigas sciigojn pri nia 
movado, pri fremdaj esperantistaj revuoj. El tiuj artikoloj ni de
vas rimarkigi tiun presitan de la Noticia, en la tre legata fako « Pe
quenos Echos». Tie oni parolis pri la profito, kiun nia lando povos 
havigi de la propagando, kiun la esperantistoj patriote faras de ĝi 
kaj oni citis la artikolojn en «Trala Mondo», «Revuo» kaj «In
ternacia Scienca Revuo».

Esperanto kaj la Deputataro — La leĝo fa ristoj brazilaj 
vidas per bonaj okuloj la disvastigon de Esperanto. Niaj legantoj 
scias ke la prezidanto de la B. K. E. estas la deputato Medeiros 
e Albuquerque, kaj, ke aliaj deputatoj estas esperantemaj kaj eĉ 
anoj de la sama societo, kiel Sro Graccho Cardoso.

Ni povos aldoni, ke la bibliotekisto de la Deputatejo abonis 
kelkajn esperantistajn revuojn internaciajn, ĉar liaj mostoj Sroj 
Deputatoj ree ilin petis por legi.

Esperanto-oficejo — En nia anonca paĝo, oni vidas ion 
pri tiu afero.

La B. R. E. fondis tiun oficon, kie oni povos tradukigi lete
rojn, prospektojn, cirkulerojn k. t. p. komercajn. Ni disdonos 
cirkulerojn al ĉiuj firmoj de Rio kaj ni kredas, ke baldaŭ la ofico 
regule funkciados.

G. E. de Petropolis.—La 13?" de Majo, ĉe la bela salono 
dela hotelo «Bragança», en Petropolis estis fondita la grupo Pe
tropolisa por propagandi, en la ĉarma kaj diplomatia urbo, la el
penson de Dro Zamenhof. Jen estas la estraro: prez : Sro Jacome 
Martins Baggi de Araujo ; vicprez : Napoleono Jeohis ; kasisto, 
Antonio Noronha ; sek : João Duarte Silveira.

Ni ne eraros dirante, ke tiu ĉi estas la animo de 1’grupo pro 
sia varma entuziasmo kaj agema penado. El la anaro ni povas 
citi Sroj: Durval E. da Rocha, Eugenio de Andrade, Eduardo da 
Rocha Tinoco, Gustavo Cateins, Alberto Robbe, Paulo Carneiro, 
Ladislao Cossik, Walter Bietz, Luiz Attilio, Eduardo Capitani,
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Thiago Augusto Nogueira, Vicente Brandão kaj Roberto de Es- 
cragnolle.

La arĥivo de 1’ grupo jam posedas kelkajn interesajn do
kumentojn, donaco de ĝia prezidanto la tre estimata juĝisto Baggi 
de Araujo.

Sociedade Esperantista Brazileira (Societo Esperantista Brazila).— 
Pre,-./iom.—Dr. L. Zamenhof; Pref.—Alberto Alvares Fernandes 
Vieira, advokato ; S. S.: Rua de S. Jose, 74 e 76—Rio de Janeiro.

La «Sociedade Esperantista Brazileira» celas fari la propa
gandon kaj vulgarigadon de Esperanto en Brazilujo.

Gi havas precipe la celon faciligi la korespondadon interA
siaj anoj, kies adresojn ni hodiaŭ daŭrigas publikigi. Ci tie ni 
ankaŭ enpresos la nomojn de ĉiuj, kiuj al ni sendis aŭ sendos la 
aliĝilon publikigitan en nia unua numero.

ADRESARO (DAURIGO) :

Ambrosio José Pereira—S. João do Paraguassú, Bahia.
Antonio da Silva Monteiro—Rua Visconde de Itamaraty, 2 B, Rio de 

Janeiro.
Antonio Amador Alvares da Silva—Rua dos Tymbiras, 1704, Bello Ho

rizonte.
A D. de Castro Azevedo—Rua do Conselho, 75, Campos, Est. do Rio. 
Alexandre L. Guimarães—Rua D. Marciana, 32, Rio de Janeiro. 
Antonio José Caetano Junior (Major)—Rua Barão do Amazonas, 108, 

Nictheroy.
Aurelio Lopes Domingues (Dr.)—Rua Alice, 18 (Laranjeiras), Rio de 

Janeiro.
Almanzor Chaves— Rua do Uruguav, 17 C (Andarahy), Rio de Janeiro. 
Aurco Machado Portella de Figueiredo—Rua Marqucz de Caxias, 33, 

Nictheroy. *
Alfredo Targini Moss (Major)—Rua Alice, 48 (Laranjeiras), Rio de Ja

neiro.
Acacio G. de Paula Ferreira- Rua Dr. Lucio Malta, Jacarehv, Est. de 

S. Paulo.
Antonio Moura—Santa Luzia do Rio das Velhas, Est. de Minas. 
Agenor Cornelio de Barras—Rua Marechal Deodoro, 120, Pelotas, Est. 

do Rio Grande do Sui.
Ataliba Araujo Guimarães—Rua Marechal Floriano, 79, Pelotas, Est. 

do Rio Grande do Sui.
Antonio Dias Prado— Rua dos Andradas, 93, Rio de Janeiro.
Alvaro Machado—Areal, Est. do Rio.
Antero Guimarães Pereira —Pouso Alto, Est. de Minas.
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Agesiláo Augusto de Araujo Jorge (Dr.)—Praça Rio Branco, 10, Teffé, 
Est. do Amazonas.

Adalberto de Mattos—Rua Santos Rodrigues, ^2 (Estacio de Sá), Rio 
de Janeiro.

Alzira Nogueira Gama (D.)—Minas Novas, Est. de Minas.
(Daurigota).

Kanto de 1’Ekzilo. — A bellissima traducção da Canção 
do Exilio, de Fr. V. Lorenz, tem-nos valido grande numero de 
felicitações, entre as quaes destacamos a de Montrosier, o conhe
cido esperantista redactor de 7A? la Mondo, e a do Grupo Suda 
Stelaro, de Campinas, que nos encarregou de transmittir ao 
Sr. Lorenz seus mais sinceros parabéns, e daqui, gostosamente, 
felicitamos esse nosso muito distincto collaborador pelo exito do 
seu trabalho.

G. E. Verda Signo. —Dank’al la klopodoj de Sro Alekso 
Fanzeres, fondigis nova grupo esperantista Verda Signo, en la 
antaŭurbo S. Christovão, la 6an de Aprilo. La nova Grupo mal
fermis kurson, sub la direktado de 1’prezidanto kaj estas tre vizi
tata, ĉiusabate de la 7a ĝis la 9a nokte. Jen la unua estraro: Prez. : 
Alekso Fanzeres ; Vic-prez.: José Bonifacio de Araujo ; Kasisto : 
Octavio Maltez ; Sekr. : Paschoal Bailão de Almeida. S. S. : Rua 
S. Carlos, 96. La grupo espereble filiiĝos al B. K. E.

Tra la Gazetaro. — Temos insistido no valor indiscutível 
do Esperanto para a nossa propaganda no estrangeiro, propaganda 
de nossa cultura, de nossas letras, de nosso clima e dos nossos pro
ductos, até de nossa lingua que tem a má sorte de andar sempre 
confundida com o castelhano nos rótulos e programmas.

O Esperanto -ĵurnalo conhecido de nossos leitores, e de que 
é agente o Sr. Albino Cabral (travessa do Navarro, 23), na sua 
secção redigida em linguas nacionaes, inserirá também artigos 
em portuguez, ao lado dos em lingua allemã, franceza, ingleza e 
italiana.

A secção em lingua portugueza está ao encargo de nosso 
collaborador Sr. Couto Fernandes.



Mais uma prova dc quanto é precipitado em seus juizos quem 
affirma que o Esperanto é prejudicial aos idiomas pátrios.

Tra la Mondo.—Esta excellente revista illustrada pode seras- 
signada, directamente, em todas as agencias dos correios dos se
guintes paizes: Bélgica, Dinamarca, França, Hollanda, Italia, 
Noruega, Portugal, Suécia e Suissa.

O número de Maio traz o conto de Coelho Netto, Ingenui
dade, traduzido por nosso samideano Daltro Santos.

Estamos certos de que esta producção realçará o nome de 
Coelho Netto já conhecido dos esperantistas pela Lagrima de 
Noiva (La trigutoj), a qual tem entrado em varias brochuras 
dc propaganda e já foi editada em bellissima plaquette por um 
grupo esperantista francez, contribuindo assim o Esperanto para 
o conhecimento da nossa rica literatura.

Cachoeiro do Itapemirim. — Laŭ komuniko sendita al 
la sekretario de la B. K E, kiu ĝin al ni transsendis, ni sciis, ke

A

en tiu urbo de 1’Stato de Espirito Santo oni fondis novan grupon 
por propagandi nian lingvon.

A

Gia prezidanto estas Sro João Motta kaj sekretario Sro Agri
pino Mattos.

Al la ĵusfondita grupo, la plej fruktodonajn sukcesojn.

Grupo (Zamenhof» en Santos. — De longe en Santos 
estis kelkaj esperantistoj, kiuj tre volis formi grupon.

Sinjoro Edger Hunter, kiu antaŭ tri monatoj aliris Anglujon 
estis eklerninta Esperanton per kurso de ĵurnalo O Paiz, kurso 
farita de Sro Everardo Backheuser, kaj, alveninte, en Londono 
li entuziasmigis pro la granda disvastiĝo, kiun li renkontis 
tie. Oni tie vendas esperantajn librojn en ĉiuj stratoj (ni baldaŭ 
faros simile tie ĉi). Kiam li realvenis al Santos, tie li esperan
tigis sinjoron Emilio Rouede, ĉefredaktoro de la jurnalo Cidade 
de Santos.

Sinjoro Rouede tuj presis en sia ĵurnalo favoran artikolon 
pri la internacia lingvo kaj de tiutempe li konstante publikigas 
bonegan kurson.
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Iom post iom, sin turnis al ili kelkaj personoj dezirante ekler
ni la belan idiomon.

Poste ili skribis al Brazila Klubo petante sciigojn por fondo 
de grupo kaj ĝia filiiĝo al B. K. E. Sinjoro Hernani Mendes, se
kretario de tiu valora klubo, promesis do veturi tien nur por tiu 
celo, kion li faris en la komenco de Majo ; post kelkaj kunvenoj 
ili fondis tie asocion sub la titolo de Grupo Zamenhof. Ni espe
ras la konstantan pligrandiĝon de la grupo ĉar inter 1a anoj tro
viĝas bonegaj elementoj kaj sinceraj samideanoj. Krom tio, San
tos estas tre bona kampo por la varbado tial ke, estante ne
granda urbo, la loĝantoj pli-malpli konas unu la alian. Jen la 
unua estraro : Prezidanto'. Doktoro Victor Delamare, inĝeniero 
de Docas de Santos ; Sekretario'. Sinjoro Edger Hunter, oficisto 
ĉe grava firmo tiea . Kasisto'. Sinjoro Emilio Rouede, ĉefreda
ktoro de Cidade de Santos.

Niaj majstroj, Dro L. Zamenhof kaj L. de Beaufront, estas 
la honoraj prezidantoj de la juna, promesplena grupo.

La Santos’aj samideanoj tre kredeble venos Rion por nia 
Kongreso kaj ni ilin dezirege atendas.

LA RECEPTO
(El Catulle Mendes)

En la rozmalvokolora ĉambreto, tra kies kurtenoj apenaŭ 
penetras la lumo, la ĝentila vicgrafino Belvelise’, iom pala, kun 
mieno de mortantulino, kuŝas tute kovrita per punto, sur artista 
longa-seĝo.A

Siaj nudaj piedetoj, je blankaj kaj rozkoloraj kalkanoj, eliras 
el la mezo de la perlaj pantofloj; apud ŝi, la kuracisto de l’modo, 
juna, bela, je manieroj de fremdulo, per siaj longaj manoj pal
padis ŝian pulson sub la puntoj de la maniko.A

— Cu ĝi estas grava, ne, doktoro ?... diris ŝi kun grandioza 
tremeto, kiu ŝajnis febra.

— Tre grava, diris li.
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— Mi estas certa, ke estas malfortigo tio, kion mi suferas.
a

— Guste.
— Kaj kiu estas la kaŭzo de la malsano?
— Mi kredas, mia sinjorino, ke estas du kaŭzoj.
— Du ? vi timigas min ; kiuj ? diru rapide.
Li ŝajnis ŝanceliĝi, kaj tamen li ekridetis.
— Estas, respondis li fine, mallaŭte, viaj dudek jaroj kaj la 

sesdek de via edzo.
— Ho ! doktoro.. .A A
Si restis tre ruĝiĝinta. Si nek ŝajnis plu esti malsana.
La eleganta doktoro daŭrigis :
— Vi jam devas esti rimarkinta, mia sinjorino, kiel la floroj 

dc via balkono paliĝas kaj velkas senkoloraj kaj malsanaj, kiam 
ili pasigas multe da tempo ne ricevinte la varmetan kareson de 
1’akvoj.

A

«Ĉar la virinoj estas kiel la floroj, kaj en tiu ĉi punkto la 
kuracistoj konsentas kun la poetoj».

— Ho ! doktoro ! rediris la vicgrafino, ruĝiĝante pli kaj pli.
Kaj, post mallonga silento, li ekkriis kun rideto :
— La rozoj, mia sinjorino, refloras, tuj kiam ili ricevas 

kelke da pluvaj gutoj.
Je tiu ĉi fojo la vangoj de la malsanulino restis pli ruĝaj ol 

papavo, kaj tute embarasita ŝi turnigis al la muro la vizaĝon ko
vritan per la nigraj haroj malaranĝitaj.

La kuracisto pripensis certe, ke ne estus bonguste plilongigi 
la viziton, kaj sin turnis al la pordo.

— Doktoro ? ekmurmuris ŝi.
Li haltis.

A

— Cu vi estas tre certa, ke ne estas alia kuracilo ?
— Certega.
A

Si ekspiris. Li estis elironta.
— Tiam, diris ŝi kun voĉo ankoraŭ pli malforta ; kial vi do 

foriras ?. . .

Tradukis Leonel Gonzaga.
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AUDI STELOJN
(De Olavo Bilac *)

« Nu (vi parolos), aŭdi stelojn ! Certe 
La saĝon perdis vi!» mi diros tamen, 
Ke por aŭdi la stelojn mi vekiĝas, 
Kaj mi malfermas la fenestron pale. . .

Kaj ni babilas, dum la lakta-vojo, 
Kiel mantelo malfermita supre, 
Briletas. Kaj la suno alveninte, 
Ilin mi serĉas tra 1’ĉiel’ankoraŭ.

Vi diros nun: — « Mia freneza frato ! »
« Kion kun ili vi parolas nokte ? »
«Kion iliaj frazoj al vi diras?»

Kaj mi diros: —«Por ilin aŭdi, amu ! » 
« Ĉar povas havi nur ramant’orelojn » 
Kapablajn aŭdi kaj kompreni stelojn. »

Tradukis DALTRO SANTOS.

(*)  Olavo Bilac, nia glora poeto, nomita «princo de la brazila lite
raturo», estas tre favora al nia lingvo kaj donis afable permeson al 
Sro Daltro Santos, talenta kunlaboranto nia, por la traduko dc la belega 
poezio, kiun ni hodiaŭ enpresas.

0 ESPERANTO NO ESTRANGEIRO
Alemanha.— Realizou-se há pouco o II Congresso Esperan

tista alemão, em Dresda, de 8 a 12 de Maio. Um reflecso talvez 
do entusiástico movimento inglês, ou consequência do estímulo 
patriótico, o que é certo é que os alemães, a imprensa alemã, os 
cientistas alemães se interessam cada vez mais pelo problema da 



língua internacional, mostrando se em geral simpáticos ao idioma 
de nosso glorioso Zamenhof, já hoje universal e popularmente 
conhecido.

Cresce rápidamente o número de grupos na Alemanha e 
é muito provável, ke niaj germanaj samideanoj deziru elporti la 
tiel gravan respondecon de 1’ realigo de la Kvara Kongreso. Kaj 
ili prosperus.

Inglaterra.— Toda a atenção dos esperantistas se concentra 
agora sobre os esforços de nossos amigos ingleses, empenhados 
em dar ao 3» Congresso Internacional de Cambridge importancia 
tal que supere ao neforgesebla de Bolonha.

E, se não puderem impregná-lo do encanto daquella primeira 
reunião de esperantistas vindos, de todos os pontos do globo, para 
esporem a kara lingvo a uma prova pública, irrefutável, decisiva, 
dar-lhe-ão, no entanto, um cunho prático muito mais próprio 
para impressionar nossa época de industrialismo e espansão com
mercial e revestí-lo-ão de uma magnificência puramente britânica.

La Trio por la Tria, a comissão organizadora, tem tratado 
com previdência de todos pormenores do grande congresso, as
segurando-lhe êxito completo, e podemos adiantar já algumas 
notas interessantes acerca do mesmo.

Durará o congresso de 12 a 17 de Agosto, sendo seguido 
de visita a Londres e escursões pela Inglaterra, de 17 a 27, prazo 
durante o qual os esperantistas terão preços especiais em todas 
estradas de ferro do reino.

No dia 12 haverá recepção oficial dos congressistas e, á noite 
do mesmo dia, a inauguração solene no Council Office ou no 
Teatro, ou ainda em ambos contcmporaneamente, como parece 
vai ser necessario a vista do grande numero (5.000 a 10.000) de 
participantes.

A 13 haverá uma escursão á célebre Garden city, e a 15 
assistirão os esperantistas á esposição dos esportes ingleses.

Em torno do Congresso de Cambridge, veremos efeituar-se 
novamente as reuniões especiais de esperantistas advogados, 
médicos, engenheiros, comerciantes, jornalistas, católicos, socia-
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listas, livres-pensadores, tão fecundas em resultados práticos e 
ás quais já devemos alguns vocabulários técnicos e sociedades e 
revistas especiais, como a Internada Societo de Matematikistoj, 
I. S. de Sak-ludistoj, I. S. de Juristoj, I. S. de Astronomiistoj 
e a Internacia Scienca Asocio cujo órgão oficial é a Internada 
Scienca Revuo que aparece em Genebra sob a direcção do conhe
cido cientista Rene de SâUSSURE e conta com a colaboração de 
sabios especialistas cm todos ramos da ciência. fV. E. praktika).

Em Londres, terão os congressistas ocasião de assistir a um 
sarau literario de carácter internacional.

França.— O projecto de lei relativo á introdução do Espe
ranto nos programas de ensino primário recebeu a adesão de 
cerca de 70 deputados, entre os quais Buisson, presidente da 
comissão de instrução publica que terá de dar seu parecer dentro 
em breve sobre o projecto dc Cornet.

Lcs Langues Vivantes, a conhecida revista que se bate pelo 
estudo das linguas estrangeiras, resolveu propagar o esperanto, 
abrindo um curso desse idioma e admitindo-o entre as linguas 
usadas na redacção.

Para os directores da Langues Vivantes, lingua artificial não 
é sinônimo de língua morta. . . como inda parece a tanta gente 
aqui entre nós.

Em Lille o inspector da instrucção primaria resolveu, que, 
a começar do próssimo anno lectivo, o ensino do esperanto será 
obrigatório nas classes superiores das escolas primarias da ci
dade, sendo que, desde já, para bem se desempenharem, mais de 
cem professores e professoras seguem o curso do Sr. Durieux no 
grande anfiteatro do Instituto dc Física.

Japão. — Abriu se em Tóquio uma Escola da Lingua Espe
ranto onde os cursos se seguem ininterrutamente, e fundou se um 
novo consulado: «Mie Esperantista Konsulejo». E’ cônsul o 
o Sr. J. Mamija, Oka, Tahi-gun, Ise, Mie-ken.

Espanha.— Fundaram se novos grupos em Castillo de Lo- 
cubin, Vitigudino, Alicante e Gibraltar.



Os esperantistas espanhóis pensam levar á Espanha o 
V*  Kongreso, admitido que o IV se realize na Alemanha.

Dinamarca. — Acabamos de receber a Helpa Lingvo, pela 
qual verificamos que o Esperanto continua triunfante nos países 
do Norte da Europa.

Durante o inverno, a estação mais própria para a propa
ganda, realizou-se em Copenhague grande número de conferen
cias, em associações comerciais, operarias, militares, políticas e 
no Instituto Real Pedagógico.

Urilgliai. — O Professor Gregorio Mendizábal, delegado ofi
cial do México, um dos membros mais notáveis do Congresso Mé
dico Latino-Americano, tratando do papel cada vez menos impor
tante da lingua castelhana nos congressos universais, propôs a 
adopção de uma lingua aussiliar internacional e advogou a causa 
do Efperanto.

Daí um pequeno escândalo habilmente abafado pela imprensa A 
platina e assim narrado por P. Berthelot no Esperanto Jurnalo.

«O Professor Mendizábal falou sobre as notáveis qualidades 
do Esperanto e fez a proposta de (jue o Congresso aderisse á De
claração dos Congressos acerca da língua internacional e chamasse 
a atenção de seus membros sobre a utilidade do Esperanto.

Segundo informações de esperantistas presentes, a cena 
tornou-se então escessivamente interessante.

Afora os delegados do Perii e do Brasil, entre os represen
tantes oficiais quási ninguém sabia o que vinha a ser o Espe
ranto; outros teriam a respeito delle idéas estranhas. A pro
posta do Dr. Mendizábal provocou verdadeiro escândalo. O res
peito ao eminente homem de ciência impediu que houvesse 
protestos, mas todos esses senhores pareciam muitíssimo delei
tados. Risos á socapa e cochichos por toda parte. Um velho 
francês, irmão de um deputado de 1848, disse-me que a situação 
lembrava a da Câmara Francesa quando pela primeira vez se 
falou em estradas de ferro. O presidente apressou-se em dizer 
que o assunto não constava do programa do Congresso, e pediu 
ao Sr. Mendizábal que retirasse a proposta. Em seguida combi- 



nou-se com os reportistas que os jornais nada diriam sobre o 
lamentável incidente.

De facto todos silenciaram, e os Congressistas julgam-se 
salvos do ridiculo.

Felizmente a voz do eminente sábio não ficou sem eco. Um 
dos presentes, o distinto químico Sr. Carlos Honore, engenheiro- 
chefe do Ministério da Guerra da República Oriental, respon
deu-lhe, agradecendo em Esperanto, aumentando assim a con
fusão e o descontentamento dos Congressistas.

A individualidade do Sr. Mendizábal torna muito importante 
este incidente secundário na aparência. Aquelles dentre nossos 
leitores, (jue se ocupam de medicina, conhecem sem dúvida êsse 
nome notório em todos os congressos médicos, particularmente 
pelos seus trabalhos sobre a tuberculose. E’ uma das glorias do 
México, que o tem honrado com muitas distinções. Consecuti
vamente, foi deputado, presidente da Câmara de deputados, sena
dor e vice-presidente da República. Sua influência é imensa, e 
devemos regozijar-nos de que seja partidário tão decidido de 
nossa lingua.

O Grupo de Montevidéu enviou ao eminente samideano uma 
comissão encarregada de apresentar-lhe agradecimentos.

No correr de interessante palestra, annunciou-nos o Pro
fessor Mendizábal ser muito provável enviar o México um dele
gado oficial ao Congresso de Cambridge, e que êsse delegado seria 
o nosso fervoroso e escelente samideano Dr. Vargas, fundador da 
Meksika Lumturo.

Em sua viagem de regresso, visitará o Dr. Mendizábal os 
principais centros esperantistas sul-americanos encorajando-os a 
persistir na difícil luta, esperando êlle, que no próssimo congresso 
latino-americano a proposta concernente ao Esperanto tenha aco
lhimento mais favorável. — R. F. G.



BLUA FABELETO

En unu el tiaj belaj noktoj, kiujn oni nur vidas en la lando 
de la Sonĝo, juna paĝeo iris al la renkonto de malbelega sorĉis
tino kaj, plorante, diris al ŝi: Mi amegas princinon ĝis morti pro 
ŝi, kaj ŝi ne min amas !

— Kiel estas via princino ? diras la sorĉistino.
— Bela kiel la pli bela el la Belulinoj.
— Ŝiaj okuloj ?
— Neniam la ĉielo en ĝia pli dolĉa printempa mateno estas 

pli pura.
— Ŝiaj haroj ?
— Faritaj per fadenoj de kometo.

A

— Sia nazo ?
— Birdeto provante la flugilojn unuafoje.
— Ŝia buŝo ?
— Sanga guto sur kiu estus neĝanta] perloj.

A

— Sia vizaĝkoloro ?
— Opala nubeto, kiun matenruĝo estus roze kolorinta.
— Kaj ŝia koro ?
— Ho ve ! malmola kiel brita granito, nesondebla kiel Hinda 

Oceano !
— Kaj vi volas ke ŝi vin amu ?
— Ho ! mi kredas ke mi mortus pro tio !

A

— Nu, prenu ĉi tiun pavon : estas la birdo de Juno.
— Kaj, kion mi faros pri ĝi ?
— Vi ĝin donos al ŝi. Rigardu, ĝi havas rompitan kru

ron.
— Kial ?
— Estas ofendita memestimo.
— Kaj ŝi min amos ?
— Jes. Prenu ankaŭ tiun vermeton, kiun vi metos sur ŝian

liton.



— Kio estas tio ?
Estas ĵaluzeco.

— Kaj ŝi min amos ?
A.

— Si vin adoros. . .

Originale verkita de João Keating.

Campinas (S. Paulo.)

RAKONTO POR LA INFANOJ
LA PERSIKOJ

Iam tre amema patro alportis al sia edzino kaj al siaj kvar 
infanoj kvin belajn kaj bongustajn persikojn.

Kiel la infanoj vidis je la unua fojo tiun frukton, multe ili 
admiris ĝian parfumon, ĝian koloron kaj ĝian veluran lanugon.

Vespere ilin demandis la patro :
A

— « Cu vi manĝis la fruktojn, kiujn mi donacis al vi hodiaŭ 
matene ? »

A

— «Jes! ekkriis la plej maljuna, Gi estis tre bona. Mi ri- 
zervis zorge la kernon por tuj planti ĝin kaj mi esperas ankoraŭ 
manĝi fruktojn de la estonta arbo. »

— « Bone, diris la patro. Estas laŭdindaĵo esti ŝparema kaj 
pensi pri la estonto. »

— «Mi, ekparolis la plej juna el ĉiuj infanoj, manĝis la
A

mian kaj patrinjo donis ankoraŭ al mi duonon de la ŝia. Gi estis 
tiel dolĉa, kiel la sukero. »

— « Ila ! respondis la patro, vi estas iomete frandema, sed 
tio estas senkulpiginda pro via aĝo. Mi esperas, ke la jaroj 
korektos vian difekton. »

— « Mi, diris la tria, prenis la kernon, kiun mia frateto 
ĵetis teren, ĝin rompis kaj eltrovis interne tre bongustan migda-
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lon. Pri mia persiko, mi ĝin vendis kaj per la inono mi povos 
aĉeti multe da aliaj, kiam mi iros en la urbon. »

La patro balancis sian kapon kaj diris :
— «Tio povas ŝajni ideo tre sagaca, sed mi preferas vin 

vidi malpli kalkulema kaj financema. *
Poste, sin turnante al sia kvara infano :
— « Kaj vi Edmundo, kion vi faris de la via?
— «Mi, respondis Edmundo, donacis ĝin al filo de nia 

najbaro, la malriĉa Georgo, kiu estas malsana en lito, kun febro. 
Li ne volis ĝin akcepti, sed mi ĝin lasis sur la lito kaj foriris. »

— « Nu, infanoj miaj, demandis la patro, kiu el vi pli bone 
uzis la belajn fruktojn, kiujn mi donacis al vi ? »

La tri infanoj rsspondis unuvoĉe:
Gi estas Edmundo 1 ĝi estas Edmundo .' »
Dume nenion diras Edmundo, kaj lia patrino lin kisis kun 

larmaj okuloj.

(El Figueiredo Pimentel, tradukis A. C. Fernandes.)

ESPERANTO PRAKTIKA
O esperanto está saindo do período de simples propaganda, 

está sendo praticamente aplicado de todas as maneiras por que 
se pode utilizar uma lingua: homens de sciencia publicam uma 
revista na lingua internacional, e enviam as circulares de seus con
gressos redigidas em Esperanto, commerciantes espalham recla
mos e fazem sua correspondencia nesse idioma, jornalistas rea
lizam enquêtes universaes impossíveis sem o auxilio da diffusão 
actual do Esperanto. E o resultado de todas essas tentativas é o 
melhor que se pode esperar, haja vista a experiencia da firma in- 
gleza Stephens, coroada de brilhante exito, e a acceitação que o Es
peranto vai tendo na Allemanha, onde se fundou a primeira socie-A 
dade de propaganda commercial, que publica o Eksport- Jurnalo 
exclusivamente dedicado a assumptus commerciaes e industriaes.
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O mundo scientifico já de ha muito adheriu ao Esperanto e 
a Internacia Scienca Asocio conta com a sympathia de homens 
notáveis como Adelskôld, Appelle D'Arsonval, Baudoin de Cour- 
tenay, 13 ec quer el, Berthelot, Bouchard, Deslandres, Forster, Haller, 
Mourlon, Henrique Poincare. Principe Rolando Bonaparte, general 
Sehert, tendo-se, além disso, recentemente, pronunciado a favor 
do esperanto como lingua internacional da sciencia as seguintes 
universidades: Abcrdeen (Ingi.), Athenas, Baltimore (Johns Ho
pkins), Cambridge (Estados Unidos — Harward), Charlottesville 
E. U. Virginia), Evaliston (E. U. —Northwestern), Fribourg 
(Suissa), Ithaca, (E. Unidos, Cornell), Christiania, Londres, 
New-Haven (E. U.—Yale), Nova York (Columbia), Philadelphia 
(Pennsylvania), Praga, Providence (E. U.— Brown), Sofia, Wor- 
cester (E. U.— Clark).

A grande imprensa terá vantagens em servir-se do Esperanto 
para a reportagem internacional, e disso são prova patente os 
concursos do Tru la Mondo.

Le Matin, o popular diario parisiense, compreendendo esse 
valor do Esperanto, resolveu utilizal-o na grande corrida de au
tomóveis de Pequim a Paris, por elle organizada, para o que 
a redacção enviou uma circular em esperanto aos esperantistas 
que moram ao longo do trajecto, pedindo-lhes informações sobre 
as difTerentes localidades ou regiões por onde passarão os auto
móveis, além de carta ou telegramma scientificando-a da pas
sagem de cada vehiculo.

Le Matin publicará traducção franceza das communicações 
recebidas e indemnizará os correspondentes cujas noticias forem 
aproveitadas.

Enketo pri Enketo-Konkurso.— Niaj legantoj scias 
ke Tra la Mondo malfermis grandsukcese internacian enketon 
pri edukado. La intereso de 1’raporto, nune publikigata, montras 
kiom Esperanto taŭgas por tiaj esploroj.

Sekve nia ŝatinda kunfrato intencas malfermi baldaŭ novan 
enketon. Por ke tiu ĉi utilu, kiel eble plej frue al la esperantistoj,
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tiuj ĉi estas petataj konigi mem la temon, kiu ŝajnas al ili plej 
esplorinda.

Tiucele, estas malfermita prepara enketo, sekvota de aljuĝo 
de premioj, al kiuj ni altiras la atenton de niaj legantoj. La 
demandaro de 1’konkurso troviĝas en la io^1 n? (ĉiuj ĵurnalven 
distoj en Rio kaj ĉe la Brazila Klubo.

En la Armeo. — Por plifaciligi la disvastiĝon de Espe
ranto en la diversnaciaj armeoj «Tra la Mondo» kiu enhavas 
rubrikon pri militistaĵoj, enpresos la nomojn de la ĉiulandaj mili
tistoj, kiujn oni konigos al ĝi kiel verajn esperantistojn kaj kiel 
speciale agemajn, tiamaniere ke ili povos interrilatiĝi. Plue, la 
gazeto enpresos mallongajn raportojn pri la esperantista movado 
en la armeoj diversnaciaj.

En la 11? numero estas presita raporto de Sro J. Schrceder, 
el Wien, pri Esperanto en la Aŭstria Armeo.

Pri konsuloj kaj oficejoj.—Sro Sam. Meyer, esperan
tista konsido en La Rachelle, prenis sur sin la taskon interrilatigi 
la konsulojn, dissendante cirkulerojn, kiuj montras la opiniojn kaj 
la demandojn, faritajn pri la organizado de la Esperantista Kon
sularo.

Per la dua cirkulero ni sciiĝas pri la jenaj opinioj : A. —Estas 
utile prepari regularon. B.—Estas dezirinde, ke en ĉiu urbo estu 
almenaŭ unu konsulo. C.—Provizore ĉiuj konsuloj estas akcepta
taj, estante dezirinde ke ili estu rajtigitaj iamaniere de la nacia 
societo de 1’ lando. C. — Estas rekomandataj la nomoj konsulo, kaj 
konsulejo, tamen por sama afero alia nomo estas uzebla. D.— 
Estas dezirinde, ke la grupoj aranĝu, krom konsulejo, ankaŭ 
Ojicejon, kiu utilos kiel ajisejo, vendejo, tradukejo k. t. p. (tiaj.A 
oficejoj estas jam kreitaj en Bulonjo Bourges kaj en Rio de Janeiro. 
Ilin funkciigas la grupoj, kiuj sin okupas pri la propagando, kores
pondado, tradukoj, kaj a, rilatante precipe al neesperantistoj). 
E.—Poŝtaj elspezoj k. a. estos pagotaj de 1'demandintoj. Specialaj 
laboroj k. servoj laŭ interkonsento. F. — La nomoj de P konsuloj 
estu diskonigataj ĉiumaniere (gazetaro, adreslibroj k. t. p.) Estos 



eldonata ĉiujare aparta nomaro. G. — La konsuloj uzu blazon
ŝildon kaj stampilon similajn.

Kvankam tiuj aferoj estas interkonsule decidotaj, ni tamen 
faros kelke da rimarkoj : A. — La regularo, por utili, ne devas 
esti deviga, sed konsisti el konsiloj sekvindaj laŭeble. C. —La Es
perantistaro akceptos provizore ciuj konsuloj, estas tre malpreciza es
primo. Kial oni ne akceptus iun konsulon? Ja nur se li ne taŭgus. 
Plie, kiu estus la akcepta aŭtoritato? Ĉu tiu ĉi estas bezona? Mal
facile respondi. Ni kredas ke praktike ĉio aranĝiĝus se la konsuloj 
internacie sin asocius kaj eldonus periode plenan informilon, 
aĉetebla de tiuj, kiuj deziras rilati al la konsulejoj aŭ oficejoj. En 
tiu informilo oni trovus, tiam, ĉu iu konsulo estas rekomandita 
au nomita de grupoj aŭ de la nacia societo (kio estas dezirinda).

Inter Ia demandoj faritaj al la konsularo, ni citu nur du : ĉu 
la fremdaj samideanoj povos skribi senpere al la konsuloj? Kelkaj 
deziras, ke oni ĉiam uzu la peron de 1’konsulo de sia propra urbo 
aŭ regiono. Kaj : ĉu estas utile havi estraron por la konsularo ?

Pri la unua ni plene konsentas kun Sro Sam. Meyer, kiu 
opinias, ke la sistemo estus senutila komplikaĵo, kaj pri la dua 
nia opinio devenas de 1’konsideroj faritaj sub litero C.

Malmulte gravas kiel la Internacia Asocio de 1’Konsuloj 
estos organizata, tamen ŝajnas preferinde akcepti la manieron pro
ponatan de Sro Meyer (ĝeneralaj sekretarioj ĉiulandaj korespon- 
dontaj inter si kaj kun la naciaj konsuloj).

Tiamaniere oni atingos sufiĉan unuecon sen la helpo de 
devigado, kiu mortigas la iniciativon tiel utila, necesa kaj urĝa 
en nia propagando.

O Esperanto em uma marca registrada. — O Sr. 
Tullio Martins de Freitas, teve a gentileza de enviar-nos alguns 
rótulos da fabrica de conservas e artefactos de follia de sua pro
priedade, os quaes conteem dizeres eni Esperanto. São os se
guintes: Marko firma — Justeco al la Merito e fazem parte da 
marca registrada da firma.

O Sr. Tullio Martins de Freitas, ao que nos conste, é o 
primeiro commerciantc brasileiro que por esta fôrma contribue
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para a propaganda da lingua internacional. Eis o endereço: Rua 
General Osorio, ns. 32, 34 e 36—Rio Grande—E. do R. Grande 
do Sul (V. annuncto)

Esperanta registrita marko.—Sro Tulio Martins Frei
tas estes afabla sendante al ni kelkajn etiketojn de siaj konser
vaĵoj kaj ladaĵoj, kiuj enhavas vortjn de la internacia lingvo. Jen 
estas ili: marko firma : Justeco al la merito.

Sro Tublo Martins de Freitas esias la unua komercisto bra
zila (almenaŭ laŭ nia kono) kiu tia bonnaniero helpas la propa
gandon de la lingvo Esperanto en inia lando. Jen estas lia adreso: 
Rua General Osorio 32, 34 e 36—Rio Grande—E. do Rio Grande 
do Sui (Vide la anoncon).

Os cegos no Congresso de Cambridge. — O numero 
de cegos esperantistas é já notável, e, a par dos demais Kongre
setoj ĉirkaŭ la Kongreso, pretende-se levar a efifeito este anno uma 
reunião de cegos de varias nacionalidades. Seguindo o exemplo 
de nossos collegas, abrimos uma subscripção para as despezas de 
viagem, etc. :

B. R. E., io$ooo; E. B., 2^000; A. C. Fernandes, 2$ooo; 
Hernani Mendes, 2^000; R. G., 2$OOO

Acceitamos agradecidos qualquer somma que nos queiram 
enviar, e remettel-as-emos ao Sr. Th. Cart, em Paris.

Esperantistaj festenetoj. — La dukdektrian de l'pa- 
sinta monato, kelke da fervoraj samideanoj decidis kunveni ĉiu
monate en iu restoracio por esperantista matenmanĝo kaj tuj 
realigis la unuan.

Nature dum la tuta daŭro de 1’matenmanĝo oni nur parolas
per nia belsona lingvo, kiu altiras la atenton de 1’apudestantoj
kurioze aŭskultanta) la vortojn elparolataj!!. « Kia lingvo ili pa
rolas, certe ili sin interdemandas, ĉu la hispana aŭ la itala?»

Ke Esperanto jam tiel estas uzada, tion ili ne kredus.
Tiaj festaj, publikaj, sed modestaj manĝoj en hotelo estas unu 

el la plej praktikaj rimedoj de propagando. Sed, kiel ni diris, ili
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devas esti vere modestaj, ne altrudema, por ke ili plene utilu, ĉar 
ili devas doni impreson naturan de okaza aŭ homuna fakto.

La unua matenmanĝo de Brazila Klubo estis efektivigita je 
la datreveno de sia fondinto, Sro Everardo Backheuser, kaj ĉees
tis Sroj Severino Freitas, A. Couto Fernandes, Hernani Mendes, 
Honorio Leal kaj R. Geyer.

Nokte, granda nombro da Esperantistoj renkontiĝis en la 
hejmo de nia estimata kaj kara amiko, kaj ankoraŭ tie Esperanto 
kaptis la atenton de ĉiuj invititoj. Sro Caetano Junior elludis ori
ginalan valson Verda Steloj Srino Ricarda Backheuser diris bo
nege la entuziasmigajn versojn de Nova Kanto kaj la ĉarma fraŭ
lino Ruth Carvalho recitis esprimplene la Tombo kaj Rozo de 
Victor Hugo. Nia kunulo R. Geyer legis la belan tradukon de 
Canção do Exilio, kaj eĉ la ordonoj por kvadrilo laŭte kriataj ple
nigis la salonon.

La Grupo Verda Stelo, speciala grupo por komercaj oficistoj, 
decidis realigi ĉiumonate tekunvenoj por siaj anoj kaj jam efe
ktivigis la unuan je la kvara de Testanta monato.

Kiel ĉe la kunvenoj aranĝitaj de Brazila Klubo, ankaŭ ĉe 
tiuj de Verda Stelo, la partoprenantoj nur interparolas esperante, 
eĉ oni konsentis paroli ĉiam per nia lingvo, kaj tion ni nur povas 
relcomandi al niaj samideanoj.

O Esperanto e os juristas. —Durante o congresso de 
Genebra, fundou-se a Sociedade Internacional de Juristas Es
perantistas, a qual tem como escopo diffundir o conhecimento 
do Esperanto entre os advogados, homens de lei, etc., facili
tando e desenvolvendo as relações internacionaes entre juristas e 
esperantistas. Conta membros em 14 paizes da Europa e da Ame
rica e mantem uma secretaria internacional com séde cm Bolo- 
nha-s-mar, a cargo do Sr. Sergeant, 31 Bd. Mariette, BoulogneA. 
s/mer. Orgão official : ESPERANTO — Jurnalo.

Brevemente terão os juristas seu vocabulario de termos es- 
peciaes ao direito, actualmente em preparo.

Recommendamos aos juristas esperantistas que adhiram á 
importante S. I. J. E. cuja contribuição annual é de 2,50 francos.
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LINGVAJ aferoj

Bibliografio. — Ni pritraktos aŭ anoncos ĉitie ĉiujn librojn 
kaj aliajn eldonaĵojn al ni senditajn po du ekzempleroj.

Primeiras Lições de Esperanto.—Th. Cart, tradukis 
A.Caetano Coutinho. Tiu ĉi broŝureto, resumo de Esperanto en 
io leçons, estis dum longa tempo la sola bona lernolibro por por-A 
tugallingvanoj, bedaŭrinde ne sufiĉa por meminstruado. Gi estas 
tamen tre korekta kaj taŭgas por la propagando pro ĝia malkareco.

Methodo Completo. — Dro Costa Almeida, laŭ la dua 
eldono M. L. de Beaufront, 1896. Tiu ĉi tre malnova eldono tute 
ne meritas sian nomon Plena Metodo, jam simple tial, ke ĝi ne 
enhavas ekzercaron.

Ĝi kunmetiĝas el la gramatiko kaj la vortaro, krom enkon
duko kaj beleta versaĵo de Arnault.

En la vortaro estas granda nombro da eraroj, kiuj kredeble 
devenas de tio, ke ĝi estas traduko de la unua lernolibro de Sro de 
Beaufront, kie vortoj permesantaj du sencojn ne estas signalitaj.

Inter multaj aliaj, oni vidas guverni anstataŭ regi; karafo, 
anstataŭ botelego; kateno anst. malliberejo ; kloŝo anst. sonorilo ; 
kuriero anst. karieristo ; kvartalo anst. kvaronjaro ; mortero anst. 
pistujo; torfo anst. ĉevalkurejo; vekto anst. draŝilo k. t. p., krom 
ne (plu) eksistantaj radikoj kiel redagi, racionala, oferti.

Tial estas iom admirinde, ke la nomo de tiu hodiaŭ por nia 
lingvo eĉ malutila broŝuro, iafoje aperas en L'Esperantiste kun 
laŭdaj adjektivoj (bonega k. t. p.).

Ni aŭdis pri ebla nova eldono de Methodo Completo. Se tiu 
famo realiĝos, la aŭtoro, nia distinginda samideano Dro Costa e 
Almeida, ano de L. K., ja estos en multe pli favoraj cirkonstancoj 
ol antaŭ io jaroj, kaj donos al ni vere bonegan kaj plenan ler
nolibron. Konfide ni tion povas antaŭdiri, ĉar estas konataj liaj 
fervoro kaj kapableco.

Primeiro Manual da Lingua Internacional Esperanto 
— Murillo Furtado. Pli ampleksa alfaro de «Esperanto» eldonita 



de Hachette. 1906. Prezo : i$5°o, ĉela aŭtoro kaj diversaj libre
joj-—Fro la sistemo akceptita, ĝi estas tre taŭga por la lernado sen 
la helpo de profesoro. Bedaŭrinde, ankoraŭ tiu ĉi libro entenas 
diversajn preserarojn, precipe en la portugala-esperanta vortareto 
(afiar, akr' anstataŭ akrig' ; afastar, forir' anst. forig' ; algures, 
io anst. ie ; aniarellado, flava anst. dubeflava ; assassinar,pereigi 
anst. mortig' ; baile, dancad' anst. balo\ garrafão, karafo anst. 
botelego ; sino, klos' anst. sonorilo^, a.).

Ankaŭ ni opinias, ke la radikoj devas esti akompanataj de 
ilia karakteriza finiĝo (akr-a kaj ne akr}, kiel oni vidas en la 
germanaj vortaroj. Tiel oni estus evitinta, ke Sro Lima D’Aze
vedo nomas sian komercejon—Magazeni Esperanto (rua Luiz 
Gama, 12), kaj pli facile oni memorus pri la senco adjektiva, 
verba aŭ substantiva de ĉiu radiko, kio ne estas sen graveco por 
la devenigado (senlaca, nelacigebla /).

De T aŭtoro mem ni scias, ke li posedas kaj senpage dissen
dos liston da farotaj korektoj. Malgraŭ tiuj mankoj, la broŝuro 
estas rekomendinda, la erarojn de 1’ vortaro neniel malutilante al 
tiu, kiu atente tralegis la gramatikon.

Grammatica da Lingua Esperanto — A. A. Fernan
des Vieira e Leonel Gonzaga ; 2? eldono, 1907. Prezo: 1^500, ĉe 
la eldonistoj, M. Piedade & K°,— Assemblea 46—Rio.

Pri tiu libro ni bezonas nur diri, ke ĝia plano estas tre bona, 
kaj la Esperantano korekta. Dume, ni rimarkas, ke la partoj pri la 
prepozicioj kaj la konjunkcioj, estas iom tro resumaj, kiel ankaŭ, 
ke estos tre konvene meti en la trian eldonon paradigmon de la 
konjugacio, portugale-esperante.

A

Lingva Komitato. — Sajnas, ke tiu ĝis nun nur sur la 
papero ekzistanta organismo fine komencas sian agadon. Kaj niA 
ĝojas vidante, ke estis prava tiu, kiu al Sro Bourlet en Ĝenevo 
respondis ĉe lia propono pri eksigo de komitatanoj nelaboritaj 
dum du jaroj, ke ano tia povus fariĝi tre agema.

En Germana Esperantisto, ni vidas ke L. K. publikigis (apro
bis ?) la sistemon de Dro Javal pri supersignitaj literoj (ŭ = «, A
c=ch, s=sh, h=kh, ]=f haj j=J'> kiam la esperantaj 



literoj ne estas uzeblaj). Ni esperu, ke L. K. serioze sin okupos pri 
la gravaj problemoj, kiuj ĝin koncernas.

Estis jam presitaj tiuj vortoj kiam, per la Maja kajero de 
Lingvo Internacia, ni sciiĝas pri la rezulto de 1’esploro de Lingva 
Komitato tuŝante la « Vortojn el la Universala Vortaro, kies tra
dukoj ŝajnas ĉu kontraŭdiraj, ĉu malĝustaj, ĉu malkorektaj.»

La raporto, de Sro Th. Cart, estis sendata al Dro Zamenhof 
kaj revenis kun la aprobitaj korektoj kaj notoj, inter kiuj estas 
por ni aparte interesaj la jenaj :

AKUŜI..., é intransitivo, e não (trans.) como em de Bc- 
aufront.

PRUNT. .. emprestar (em vez de', de empréstimo).
SviNG. . . brandir.
MalvaST. . . pequeno (ária) (em vez de : estreito, mallarĝa}.
La sekvanta noto de Dro Zamenhof pri la radiko dcmaĝ-t 

bone klarigas ĝian uzadon : « Domaĝo ne havas la sencon de mal
profito. La efektiva signifo de la Esperanta « domaĝi » estas 
proksimume : ne voli perdi, ne voli difekti. Ekzemple; li ne aĉe
tis la libron, ĉar li domaĝis la monon ; li ne eliris en la pluva 
vetero, ĉar li domaĝis sian veston ; li forkuris de la batalo, ĉar 
li domaĝis sian vivon. Iafoje, la senco de «domaĝo» estas tre 
proksima al la senco de «bedaŭro» (ekzemple — «kia domaĝo ! » 
= kiel bedaŭrinde! = kia perdo (aŭ difekto), kiun mi ne volus 
kavi! »

Post tio ni konkludas, ke domaĝi egalvaloras nian ter receio 
de, ter pena de, kaj « kia domaĝo ! » nian que pena !

Portugalaj ŝlosiloj.— Cefeĉ, nia plej praktika propagan
disto, jam pretigis la portugalan ŝlosilon; la prezo estas 3,50 fran
koj la centon.

Ni ne bezonas rekomandi al niaj samideanoj tiujn mirindajn 
libretojn, kiuj pezas nur 5 gramojn kaj kiujn ĉiuj devas kunporti 
en la poŝo, por dismontri kaj disdoni ĉiuokaze.

Malgraŭ ĉia propagando pri la facileco de Esperanto, oni 
tamen, pli ofte ol espereble, renkontas personojn, kiuj naive de
mandas « ĉu tiu lingvo estas tre malfacila.»



Neniu respondo pli forte impresos tian demandinton ol la 
frazo lakonika: tiu ĉi libreto estas tute, gramatiko kaj vortaro.

Diversfoje ni vidis la skeptikulojn, rigardante scivole la 
etan broŝuron, ekinteresiĝi por lingvo kaj fariĝi poste fervoraj 
adeptoj kaj disvastigantoj.

* A A

La bela revueto bohema « Casopis Ceskych Esperantistu » 
enpresas leteron pri la temo : kiel mi fariĝis Esperantisto, per kiu 
vidiĝas la valoro de la ŝlosiloj, jen la eltiraĵo: * Unu el la plej 
fervoraj ĉitieaj propagandistoj de Esperanto, veturinte fervoje 
kun mi, montris al mi lernolibrojn, vortaretojn kaj aliajn propa-

A

gandilojn, kaj donis al mi malgrandan ŝlosilon de Cefeĉ, kiun mi 
.enmetis en mian poŝon kaj kiun mi poste kunportadis preskaŭ du 
semajnojn, ne atentiĝinte pri ĝia enhavo. Post kelka tempo ini 
veturis sola ; ne povinte ekdormi, enuante, mi rcmemoriĝis pri 
la ŝlosilo, kaj, elpreninte ĝin el la poŝo, mi komencis foliumi ĝin; 
sed baldaŭ mi komencis pli atente tralegi la malmultajn regulojn, 
la simplan gramatikon, kaj Esperanto ekplaĉis al mi, mia scivolo 
estis vekita tiel, ke ini decidis aĉeti la lernolibron tuj post mia 
reveno hejmen.»

Oni povas mendi la ŝlosilojn per la Administranto de Tra la
A

Mondo, sendante poŝtmandate la monon, aŭ rekte al Sro Cefeĉ 
(London S. W. Streatham, 45, Christchurch Roadjkiu akceptas 
poŝtmarkojn laŭ efektiva valoro.

Mallongaj respondoj. —Tendo recebido varias consultas 
acerca da pronuncia de certas letras, do sentido de algumas pa
lavras, traducção de idiotismos, etc., resolvemos crear esta secção, 
na qual esperantistas competentes orientarão os consultantes.

Sro L. S. (Rio). — La plej bona vojo por akiri, facile, bone
gan internacian stilon estas la tralegado de Fundamenta Kresto
matio. Estas ankaŭ tre konsilinde legi almenaŭ unu eksterlandan 
revuon (The British Esperantist, Germana Esperantisto, L'Espé- 
ranti ste).

Sro M. J. (Cachoeiro de Itapemirim).—Pri la elparolo de 
— l—ne estas dubo. Vi diru kiel portugale, nur vi devas bone 
rimarkigi, ke estas du — l — en vortoj kiel mal-longa, ekz.



Pri — r—ni sciiĝis post la alveno de Sro Murillo Furtado, 
kiu ĉeestis la II"' Kongreson kaj aŭdis—s-inon Rosa Junck, kiesA
elparolado laŭ diro de Dro Zamenhof estas modela. Gi devas esti 
elparolata kiel en nia portugala caro, eĉ en komenco de vorto, 
ekz. : la revuo, kvazaŭ larevuo.

Tamen, la plej grave estas, ke vi elparolu ĉiam nature, ĉar 
malgranda diverseco en la elparolado tute ne malutilas kaj, pre
cipe, ne estas malagrabla.

Oni legas Esperá-n-to. Igu Hispanon, aŭ Germanon, elparoli 
ĝin. An' estas kiel itale — ann — en danno.

S-ino I—s (j).— Via traduko estas vere tre bona, sed, bedaŭ
rinde, la rakonteto estas jam esperantigita, de longatempe, sub 
la nomo La tri gutoj. Vi ĉiam donos al ni grandan plezuron, kaj 
ni esperas ke vi daŭrigos kunlabori.

HUMORAJOJ
Popolaj brazilaj proverboj — Korva malbeno ne mortigas 

grasan ĉevalon. — Mortinto ne malakceptas tombon. — Maljuna 
papago ne lernas paroli. —Senenhava sako ne stariĝas. — Kiu 
havas vitran tegmenton, ne ĵetu ŝtonojn sur tiun de 1’najbaro.— 
Grajno post grajno, kokino plenigas la kropon. — KOTINJU.

Malriĉulo diras al avarulo :
— Mia sinjoro, donu al mi almozon, per la amo al Dio! La 

mizero jam frapas mian pordon !
— Amiko mia, diras la avarulo al la petanto, — al ĝi ne mal

fermu la pordon ! — Kaprinaro.

.Xota. — E’ nosso desejo publicar traducções de contos, histo
rietas, poesias, etc., de autores nacionaes. Serão inseridas as me
lhores, e. no fim do anno, isto é, cm Abril de 1908, a Brasila Revuo 
Esperantista offerecerá ao autor da melhor entre as melhores 
um valioso mimo.

Não precisamos encarecer o valor desse trabalho, já para o des
envolvimento do Esperanto no Brazil, já para o conhecimento da 
nossa patria no estrangeiro. Esta meritoria obra fica entregue ao 
patriotismo e esclarecida intelligencia dos nossos leitores.

Avizo. — Ni petas al niaj kunlaborantoj, ke ili kune kun la tra
dukoj sendu kopion dc 1’originala teksto au, almenaŭ, la nomon de la 
verko el kiu gi estis eltirita.
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ĈIUTAGAJ FRAZOJ

Por saluti kaj komplimenti.
Bonan tagon, Sinjoro.
Bonan vesperon, Sinjorino.
Bonan nokton, Fraŭlino.
Kiel vi fartas ?
Tre bone, dankon. Kaj vi ?

Mi fartas bone, mi dankas.

Kiel fartas Sinjoro via patro ? 
Li ne fartas bone de tri tagoj. 
Kio nova ?
Nenio, ĉio estas malnova.
Mi ĝojigas vidi vin sanan.

Mi tion kredas.
Memorigu min al Sinjorino via 

edzino.
Dankon, mi ne forgesos.

Adiaŭ. Ĝis la revido!
Ĝis baldaŭ !
A

Ĝis morgaŭ vespere !
A

Ĝis dimanĉo!
Fartu bone !
Al plezura revido.

Bonan vojaĝon !
Revenu baldaŭ !
Mi deziras al vi multan feliĉon.
Dankon, same al vi.

( Daŭrigota ).

Para saudar e cumprimentar. 
Bom dia, Senhor.
Boa tarde. Senhora.
Boa noite, Senhonta.
Como passa?
Muito bem, obrigado. E o se

nhor ?
Estou bom, obrigado.

Como está o Sr. seu pae ?
Elle não passa bem ha tres dias.
Oue ha de novo ?
Nada, tudo é velho.
Folgo muito em ver-vos com 

saude.
Eu o creio.
Recommende-me á Sra. sua es

posa.
Obrigado, não mc esquecerei.

Adeus. Até á vista !
Até breve !
Até amanhã de tarde.
Até domingo !
Passe bem !
Até ter o prazer de o tornar a 

ver.
Boa viagem !
Volte breve !
Eu vos desejo muita felicidade. 
Obrigado, outro tanto vos de

sejo.
(Continúa).

Kolektis — F.



Bibliotheca Theatral

LIVRARIA LUSO-BRAZILEIRA
Grande variedade de peças theatraes dos melhores auctores 

nacionaes e estrangeiros, próprias para serem representadas em 
theatros particulares e de agrado certo.

Fornecem-se copias de quaesquer peças representadas e 
nào publicadas, e mesmo das que se acham esgotadas as res
pectivas edições, á razão de 10$000 por acto.

Brevemente esta livraria iniciará a publicação de peças 
com papéis tirados, assim como distribuirá gratuitamente a 
quem pedir, o seu completo Catalogo Theatral.

ACABA DE SAH1R A LUZ:
O Dote, comedia em 3 actos, original de Arthur Azevedo, 

o mais retumbante successo theatral dos últimos tempos.
Preço de um exemplar com capa lithographada e o retrato do auctor. 28000

O Candidato, comedia em 1 acto, em verso, original de 
Braz Patife.

Preço de cada exemplar.................................................................................1$000

NO PRÉLO

Através do Theatro Brazileiro, cuidada resenha de peças e 
auctores dramáticos brazileiros, organisada pelo Dr. A. 0. Chi- 
chorro da Gama. Preço de 1 volume..................................... 2$000

-------- -------  <v- ---------------

Esta livraria é editora d’O THEATRO, a unica revista sema
nal que se publica, no genero, em toda a America do Sul, e em 
que collaboram os principaes escriptores nacionaes e estrangeiros.

Preço da Assignatura :
Annual (52 numeros)........... 105000 — Semestral (26 numeros)......... 6$000

Os pedidos do interior devem vir acompanhados da respectiva importancia 
e dirigidos a M. PIEDADE & C. — Editores, rua da Assembléa, 46 — 
Rio de Janeiro — PORTE GRATIS.



Grammatica da Lingua Esperanto
PELO

DR. ALBERTO ALVARES F. VIEIRA
e LEONEL G-OĴSTZJ^G-^ F. E-A. FONSECA

Segunda edição augmentada
re ço em todo o Brazil: 1S500 réis

Este importante livro que tanto successo tem alcançado em todo 
o Brazil, é um estudo completo da Lingua Internacional, contendo 
grande numero de exercidos de applicaçào e dous pequenos diccio- 
narios portuguez-esperanto e esperanto-portugucz, e ilustrado com 
um bellissimo retrato do Dr. Zamenhof, auctor do Esperanto.

O INFERNO
Primeira parte da epopéa catholica de Dante Alighieri — A DIVINA COMEDIA, tra

duzida em tercetos rimados, tal qual o original italiano, com annotações com
pletas, quasi que para cada verso, pelo poeta brazileiro José Pedro XAVIER 
PINHEIRO.

A segunda parte {Purgatorio) será exposta á venda em principio 
do rhez de Maio, e a terceira e ultima parte (Pnrn/so) ficará concluída 
até Junho do corrente anno.

Essa traducção que surgirá depois de 25 annos da morte do seu 
egregio interprete, que levou 8 annos a passal-a para o vernáculo, de 
um sabor clássico, está julgada como uma das mais perfeitas, da que 
mais se approxima do original, tendo um critico italiano, homem de 
letras notável, ao lel-a, dito que « se Dante escrevesse a Divina Co
media em portuguez, seria a traducção feita pelo poeta bahiano Xa
vier Pinheiro». A publicação dos tres volumes, que contém cada um 
cerca dc 400 paginas, deve-se ao esforço, á tenacidade de seu filho, 
jornalista e homem de letras, o Sr. Xavier Pinheiro, que tudo tem 
feito para glorificar o nome do seu muito amado progenitor. Cada 
volume terá uma capa illustrada pelo artista brasileiro Raul Peder
neiras, bastante conhecido nas rodas onde se cultiva a Arte. O appa
recimento desta traducção completa, 100 cantos, ou 34 do Inferno, 33 
do Purgatorio e 33 do Paraiso, vae ser um acontecimento. O saudoso 
homem de letras, que tão bem soube interpretar o sagrado poema, 
deixou um Estudo critico, philosophico e litterario, sob o titulo de Dante 
e a Divina Comedia, para umas 600 paginas, que deve apparecer até 
0 fim do corrente anno, o mais tardar. Esse trabalho é completo, 
minuciosissimo, detalhado e o poeta florentino e a sua obra são estu
dados à luz de uma critica desapaixonada, independente, sabia e cri
teriosa. Annunciando o proximo apparecimento da divina trilogia 
dantesca e do bello estudo sobre a obra e o seu autor, damos, temos 
certeza, uma noticia que encherá de jubilo, de intenso contentamento 
aos amantes das boas letras.

Acceitamos, desde já, encommèndas -fiara os quatro volumes, podendo 
os pretendentes adquirirem o 10 volume—Inferno pelo preço de 6&OOO 
brochado ou ictàooo encadernação de luxo, livre de porte, ou 2?# pela obra 
completa em brochura e 3o$ooo encadernada.

IPeõliõLcs acs editeres

M.Piedade & C.^Rua da Assembléa, 46#Rio de Janeiro
Hemessas ĴDIE3 ĴPOZRTZEJ



TRA LA MONDOTUTMONDA MULTILUSTRATA ESPERANTA REVUO
punlaborado plene internacia pri la sekvantaj temoj: 

pluntempaĵoj, arto kaj literaturo, sciencoj, komerco, premiolij 
militistaro, maristaro, teatro, sportoj, virina kaut,osnjr.u 
paĝo, felietono; ludoj, konkursoj kun valoraj monajgeunjiad

ELIRAS JE LA FINO DE CIU HONATO
Jarabono, nur 8fr.; kvaronjara, 2F 25 c., poŝtmandate 

Unu specimeno, OT 75 c. poŝtmarke
15. BOULEVAR DES 2 GARES, MEUDON ( S. & 0.) FRANCE 

Kaj ĉe la Brazila Klubo, rua dos Ourives, 85

GAZETARO ESPERANTISTA
Helga Sonorilo—Francez-flaiuengo-esperanto—J. Coox, DuffeJ, Belgica 4 fr. 
Brislih Esperantist — Ingi .-esper.— 13 Arundel streni. London W. C. 4 fr. 
Eksport-Jurnalo, komerco kaj industrio; 4 M. au 5 Fr. Gutleutstr. 96 — 

Frankfurt a M. Allemanha.
Esperanto — Hungaro-esperanto----- Sofia, Bulgaria, 25 ndnis. 4 fr.
Esperanta Ugilo— Esperanto em letras Brailíe para cegos. JH. Cart, 

12 rue Soufllut. Paris V, 3 fr.
Esperantiston — Sueco-esperanto — P. Alhberg, 37 Surbrunnsgalan, Sto- 

kcolmo. Suecia, 4 fr.
Espero Katolika — Esperanto. Em Peltier, Sainte-Radegonde, (I. et L.) 

França, 2.50 fr.
Espero Pacifista — Esperanto. Gaston Moch, 26 rue de Chartres, Neuilly- 

sur-seine, França, 5 fr.
Gefrataro Esperanta — Italiano-esperanto — Rafaelo Bagnalo. Largo Ge- 

sue Maria número 4, Nápoles, 4 fr.
Germana Esperantisto — Allemão-esperauto. Moller Borel. 95 Prinzen- 

strasse, Berlim, 3,75 marcos.
Internacia Scienea Kevuo — Esperanto. Genève, Suissa, rue Bovy Lis- 

berg, 6, 7 fr.
Internacia Kevuo Medicina em todas as linguas e esperanto. Presa Espe

rantista, 33 rue Lacépéde V Paris, 12 fr.
Juna Esperantisto — Esperanto. H. Holder. 9, Avenue des Vollandes eni 

Genebra, Suissa, 2 fr.
Lingvo lnternacia — Bimensal, esperanto. Presa Esperantista, 33 rue La

cépéde, V. Paris, com supplemento 7,50 fr.
L’Esperantisie — Francez-csperanto. L. Beaufkont, 4 rue du Grii. Lou- 

viers, Eure. França, 3 fr.
La Kevuo—Kun konstanta kunlaborado de Dro L. L. 'Zamenhof. Assignatura 

annual 7 fr. na livraria Hachette & C., 79 Boulevard Saint Germain, Paris.
Ruslanda Esperantisto — Russo-esperanto. B. Podzaĉeskaja 24, S. Peters- 

burgo, 7,50 fr.
Suno Hispana — Espanhol-esperanto. Augusto Jimenés Loira, Avellanas II. 

Valencia, Espana, 3 fr.
Svisa Espero — Esperanto. Th. Renaud, rue du Vieux College, Genebra, 

Suissa, 2.50 fr.
Echo Esperantista—Supplemento á Revista*!)»,*  Echo, Unter den Lindon 

ii, Berlin, 2 marcos.
Esperanto—Em Esperanto, formato de jornal, quinzenal, 2$000 por anno. 

Agente no Rio: J. Albino Cabral, travessa Navarro, 23.
Idealo — Em Esperanto, 3 liras, Curso Gatalafini 495, Palermo. Italia.
The American Esperanto Journal— 5 fr., Boulevard Station, Boston. 
Amerika Esperantisto — lnglez-esperanto, 1 dollar, Oklahoma City, E U.A. 
Antaŭen Esperantistoj J — llespanhol-esperanlo, 3 fr., Calle Lastya, 

Lima, Peni.
Centramerika Esperantisto — Hespanhol-Esperanto, 8« Avenida, can

ton Libertad, Guatemala.
Japana Esperantisto-Japonez-esperanto, 2 fr. 60, n 1, 3 come Jurakto, 

Kozimacek, Tokio.
Pola Esperantisto — Polaco-esperanto, 2fr., Akadenucka, 26, Lemberg, Ga

licio.
La Pioniro — Endereço: Marikupparo, Mysore State, South India.



Firmoj Esperantistaj
Nesta secção desejamos inserir os nomes de commerciantes esperan, 

tistas ou que, pelo menos, possam corresponder por intermedio da lingua inter
nacional. A primeira inserção é gratuita; as seguintes, 500 réis de cada vez.

M. Piedade &. Kio, librejo kaj eldonejo por ĉiuspecaj 
verkoj — Rua da Assemblea, 46.

Santos, Filho &. Kio, tipografio kaj fabriko de papersakoj
— Praça da Republica, 32.

Magazeno Esperanto, vinoj, likvoroj plejfinaj. Lima 
D’Azevedo & Kio — Rua do Espirito Santo, 12 (Luiz Gama).

Rouchon & Kio, Enportado de porcelanoj, vitroj kaj me
taloj — Rua do Hospicio, 95 .

J. Kastrup, Riprezentanto de eksterlandaj kaj naciaj fa
brikoj, akceptas konsignaciaĵojn — Rua da Quitanda, 22 
(itt etaĝo).

Deluca Irmãos & K.°, Ledokomercisto — Avenida R. 
Pestana, 193 — S. Paulo.

Tullio Martins de Freitas, Konservoj kaj ladaĵoj — Rua A
General Osorio, 32, 34 kaj 36 — Rio Grande, Stato R. Grande 
do Sui.

Levino Fanzeres, desegnisto-pentristo; Kontoro — Rua 
do Ouvidor, 42, 2o andar.

Vieira Machado &. K.°, pianofortoj kaj muziko—Rua do 
Ouvidor, 147 — Rio.

Raymundo Cantão, librotenisto kaj konsulo esperantista
— Rua dos Ourives, 85 (l° andar).

Brazila Klubo «Esperanto», Poŝtkartoj ilustritaj kun por
tretoj de Dro Zamenhof kaj de la ĉefaj brazilaj esperantistoj — 
i$000 la dekduo — Rua dos Ourives, 85.

ESPERANTO-OFICO. Rua da Assembléa, 46. Neste es
criptora traduzem-se cartas, preços correntes,'ete., etc., para o 
Esperanto e vice-versa. Chamamos a attenção dos Srs. Commer
ciantes para a real utilidade do ESPERANTO-OFICO, e aconse- 
lhamo-los a servirem-se delle. Os primeiros serviços são gratuitos.

As pessoas que approvarem o Esperanto pedimos queiram enviar 
nome, profissão e endereço, muito legiveis,á “Redacção da BRAZILA REVUO 
ESPERANTISTA, Rua da Assembléa, 46 —Rio de Janeiro.

Todos os nomes enviados serão publicados aqui e no — TUT
MONDA JARblBRU ESPERANTISTA, (Annuario Ur!versal Espe
rantista), de Paris.

Companhia Topographie* do Brasil — Rua dos Inválidos, 93


	BRAZILA

	Alberto Alvares F. Vieira — Reinaldo F. Geyer — Everardo Backheuser

	BONVOLU ADRESI AL:

	OBRAS SOBRE DIREITO

	A LIVRARIA LUSO BRAZILEIRA

	Pedidos a M- PIEDADE & C.

	Rim citi Ast&einliléíi, 46

	ASSIGNATERAS BE JORNAES E

	REVISTAS —

	NACIONAES E ESTRANGEIRAS


	BONVOLU ADRESI AL:


	OBRAS SOBRE DIREITO

	A LIVRARIA LUSO BRAZILEIRA

	Pedidos a IVI PIEDADE & C.

	Rna. <la Assemliléa, Afi


	BRAZILA £

	Grande Concurso © © ©

	da ”Brazila Revuo Esperantista”


	FESTAS DE S. JOÂO

	0 ESPERANTO NO ESTRANGEIRO

	LINGVAJ aferoj




	LIVRARIA LUSO-BRAZILEIRA

	Grammatica da Lingua Esperanto

	O INFERNO

	M.Piedade & C.^Rua da Assembléa, 46#Rio de Janeiro


	TRA LA MONDO

	Firmoj Esperantistaj




